
יום עיון
מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן

חג חנוכה שמח

כ''ו בכסלו יום ג', 4 בדצמבר 2018
תשע״ט
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משרד החינוך
מנהל מדע וטכנולוגיה ומערכות ידע

הפיקוח על מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן



סדר היום

דובי פריגר
הדגמה וטכניקות עבודה באפקטים מיוחדים איפור בתלת מימד

 
13:00-13:30

הפסקה
 

מושב שני
 
 

13:30-13:45
פתיחה

אוה זוהר
הנחיות חדשות אודות הפרוייקט באיפור אמנותי

13:45-15:15
מדברים מהשטח

דובי פריגר
אוה זוהר

טיפים ורעיונות לעבודות בפרויקטים
15:15-15:30

הפסקה
15:30-15:45

חשיפה
אוה זוהר

דניאלה אפריאט
השתלמויות תשע''ט

 
15:45-16:15

שיח  וסיכום
אוה זוהר

דניאלה אפריאט
פאדיה הריש

פאנל שאלות ותשובות עם הצוות המוביל את המגמה
 

מושב שלישי בוחנים מאושרים
בלבד

 
 
 

16:15-16:30
רענון נהלים לקראת בחינות תשע''ט

אוה זוהר

התכנסות 9:00-9:30

פתיח  עינת קריצ׳מן
אוה זוהר

ברכות ,תכנית היום 9:30-9:40

איפור אמנותי בארץ ובעולם הדגמה וטכניקות עבודה על דמות דובי פריגר הרצאה והדגמה 9:45-11:15

הפסקה 11:15-11:30

הדגמה וטכניקות עבודה בטכניקת תלת מימד אפקטים מיוחדים דובי פריגר הרצאה והדגמה 11:30-13:00

ארוחה קלה הפסקת צהריים 13:00-13:30

עדכון הגשת פרוייקט לבגרות לפי דרישות המרב״ד אוה זוהר/דובי טיפים והנחיות לפרוייקט גמר 13:30-13:45

אומן תספורות  ינחה וידגים תספורת אופנתית אורן אור אורן אור הדגמה של תספורת  13:45:-15:00

הפסקה 15:00-15:15

שאלות כלליות והבהרות  צוות המגמה פאנל שאלות ותשובות - סיכום  15:15- 16:00

רענון נהלים לבחינות בגרות והנחיות חדשות של המרבד אוה זוהר בוחנים בלבד 15:15-16:30
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רענון- בחינות תשע״ט - מגמה 2810 ומגמה 2030

כיתה יא- רפורמה ישנה מגמה 2030.                     
אין בחינות בתשע״ט

כיתה י׳- רפורמה חדשה מגמה 2810                                                    
מקצוע מוביל- במידה ויש תלמידים שלא יגישו 

למבחן חיצוני ב5 יחל או 3יחל

יתאפשר להם להבחן במבחן פנימי בית ספרי 
שידווח לאגף הבחינות

90 שעות מבחן עיוני 10 שאלות אמריקאיות 
בתורת במקצוע ביולוגיה וכימה

כיתה יב׳- רפורמה ישנה מגמה 2030. בדומה לתשע״ח                                           
מקצוע התמחות- מבחן חיצוני

סמל שאלון 796387- 3 יחל.                                                                      
מבחן עיוני בתורת המקצוע ביולוגיה וכימיה-  10 שאלות אמריקאיות.                   

מבחן מעשי כמו בתשע״ח         

סמל שאלון 796589- 5יחל- מבחן חיצוני.                                                    
מבחן עיוני בתורת המקצוע ביולוגיה וכימיה-  10 שאלות אמריקאיות.                   

מבחן מעשי כמו בתשע״ח                                                                        
הגשת פרוייקט אלקטרוני והגנה על הפרוייקט
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עדכונים מהמרב״ד בחינות תשע״ט

הנחיות מרב״ד תשע״ט
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http://meyda.education.gov.il/files/Exams/GuidelinesOfpresentingFinalProjectTech2019.pdf
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השינויים בהגשת הפרוייקט לפי הנחיות אגף הבחינות
פרוייקט החל מתשע״ט- עולם חדש פרוייקט עד תשע״ח - עולם ישן

מתי איך נושא

הנחיות באתר מבנה

ביום 
הבחינה

בוק  -ספר עבודה 
מודפס + תוצרים 

תמונות על דפי 
4A צילום

הגשה

אין הגנה 

בתוך הבוק המנחה נתן 
הערכה לתלמיד 

על טיב הקשר

טופס 
קשר

ביום 
הבחינה

בדיקת הפרוייקט 
על פי מחוון

הערכת 
בוחן

24 שעות 
לפני 

הבחינה

רכז הבחינות 
מעדכן

ציון 
שנתי 

מתי איך שינוי נושא

הנחיות באתר אין מבנה

רכז הבחינות 
מעלה 

לשילובית עד 
ה 30/03/19

בוק אלקטרוני- צילומי תמונות 
האיפור יש להעתיק לבוק 

 4Aהדיגיטלי כל צילום על עמוד
(קישור למרבד ולבוחן) 

יש הגשה

ביום הבחינה  הבוחן שואל את הנבחן2שאלות יש הגנה

יש מגן בית ספרי- הציון השנתי יש טופס 
קשר

48 שעות 
לפני הבחינה

הבוחן מקבל קישור לעבודה 
מהמרבד ומעריך על פי מחוון

יש הערכת 
בוחן

24 שעות 
לפני הבחינה 

רכז בחינות מעדכן דרך 
השילובית

אין ציון 
שנתי
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דוגמאות לשאלות הכנה לצורך הגנה על הפרויקט האישי
.

.

דוגמאות לשאלות אודות החלק 
העיוני- מקור ההשראה

1

תתאר לי מה המאפיין המרכזי של דמות 
ההשראה שבחרת 

ספר בקצרה מה הרקע של הדמות 

ציין אילו היבטים של הדמות הצגת בעמוד 
המחקרי 

מדוע בחרת בדמות זאת?

לדעתך ,איך תהליך הכנת העבודה יכול 
לתרום לך בעתיד?

דוגמאות לשאלות אודות החלק 
המעשי- מקור ההשראה ושתי 

ההתפתחויות

2

ציין מאפיין חזותי אחד של מקור ההשראה שבא 
לידי ביטוי בעבודת האיפור

תתאר לי טכניקת עבודה אחת בה השתמשת 
בעבודת האיפור האמנותי שלך

ציין בקצרה במה דומה ובמה שונה מקור 
ההשראה לבין אחת מהתפתחויות שאיפרת 

הסבר מדוע בחרת בטכניקות עבודה שונות 
בעבודתך

איזה עבודה מעבודות האיפור שעשית אהבת 
ביותר ומדוע?

 י ו ם   
ע י ו ן
עיצוב 
שיער 

וטיפוח 
החן 

 י ו ם   ע י ו ן   /  ת  ש  ע  ״  ט



מחוון לתשובות -שאלות הגנה על הפרוייקט

לא ענה כלל 
על השאלה

התשובה ברמה נמוכה 
תשובה שטחית אינה 
עניינית ואינה מספקת

התשובה ברמה טובה 
התשובה עניינית בחלקה 

ומספקת באופן חלקי 

התשובה ברמה טובה מאוד 
עניינית מלאה ומספקת 

האם התשובה 
עניינית מלאה 

ומספקת?

1

0נק 5נק 8נק 10 נק
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לא ענה כלל 
על השאלה

התשובה ברמה נמוכה 
תשובה שטחית אינה 
עניינית ואינה מספקת

התשובה ברמה טובה 
התשובה עניינית בחלקה 

ומספקת באופן חלקי 

התשובה ברמה טובה מאוד 
עניינית מלאה ומספקת 

האם 
התשובה 

עניינית מלאה 
ומספקת?

2
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